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«بهسويآينذه»خانهكتاب

 ٔٙتطر ورد:

 آتش زير خاكستر

ٚ 

 ٞسارپب
 آثبري خٛا٘ذ٘ي از

 ٘ٛيسٙذٜ ضٟير وٛدوبٖ ٚ ٘ٛجٛا٘بٖ

 ٔحٕٛد ثرآثبدي
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 «:ايرانآموزان  كانون دانش»برخي از آثار منتشره توسط 

 ي عّي ضٙبسبيي ترجٕٝ –پيبتراس تسٛيروب  –ٞبي لٙذي  ثرٜ

 ضٙبسبيي عّي ي ترجٕٝ – تسٛيروب پيبتراس – پذر

 ضٙبسبيي عّي ي ترجٕٝ -اٚوسب٘ب ايٛا٘ٙىٛ  – وفص سريع اِسير

 ضٙبسبيي عّي ي ترجٕٝ – تسٛيروب پيبتراس –سيٛوب است وٟر

 ٘مبضي از ثٕيال أيراثراٞيٕي –ٔحٕٛد ثرآثبدي  – ٞب ثباليي ٞب ٚ پبييٙي

 ٘مبضي از ٘سريٗ افرٚز –ثرآثبدي  ٔحٕٛد - ي تٙجُ د٘يبي وٛچه جٛجٝ

 ٔحٕٛدي ٔترجٓ اثراٞيٓ ّٔه –ِئٛ تِٛستٛي  – ي آثي دٞمبٖ ٚ فرضتٝ

 ٔحٕٛدي ّٔه اثراٞيٓ ٔترجٓ – تِٛستٛي ِئٛ – پذر ثسري ٚ ٜ٘ٛ

 ٔترجٓ: جٛا٘ه – آِيسيب يبردس – پرٚاز وٗ، پرٚاز وٗ ثبدثبدن وٛچِٛٛ

 جٛا٘ه: ٔترجٓ – يبردس آِيسيب -ٞبي وٛچه ضجبع  ٔٛش
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 ٞب: آي. سيٕٛ٘ٛف ٘مبضي –٘ٛضتٝ: ٖ. ٘ٛسٛف  –ديذار ثب پذر ثسري 

 ترجٕٝ: ٜ. پبريب –٘ٛيسٙذٜ: دٚوٙجبي دٚسسٞب٘ٛف  –سٛاروبر وٛچِٛٛ 

 پٛر اي از ا. ح. آريبٖ ثب ٔمذٔٝ – ي آثبر وٛدوبٖ ٚ ٘ٛجٛا٘بٖ ٔجٕٛعٝ

 (1٘ٛجٛا٘بٖ ) وتبة

 از فريذٖٚ تٙىبثٙي اي ٔمذٔٝ ثب – (2وتبة ٘ٛجٛا٘بٖ )

 ٞب عّيٝ أپريبِيسٓ ي خّك ٔجبرزٜ

 وٛدوبٖ ٚ جًٙ

 ثراي وٛدوبٖ ٚ ٘ٛجٛا٘بٖ(  ٞب آغبز وٙيٓ؟  )رإٞٙبي ٔطبِعٝ ثب وذاْ وتبة

________________________ 
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 خانو چاوشان نوزايي كبير كتاب

http://www.chawoshan.mihanblog.com 

 

o رجًّ ثب فبدیف انکطبَذر اثر غکطت  غهتٕکی رضب غٓیذ رفیك ت
o چُگیس ٌ رجًّ ثب خب ًذ رفیك ت ٌ يح ْريسا  پٕر
o ْع ژٴ ٍ اضتبد از اثری پ ٌ ايیرحطی  پٕر آریب
o الثیگری ژٴایی خردِ اَ ٌ يٕریص از ارزَذِ اثری ثٕر  نیجطٕ
o ًذ یبد زَذِ از اثری اکتجر کجیر َمالة ٌ يح ْريسا  پٕر
o در َّ ٍ ايیر فمیذ اضتبد از اثری رضتبخیس آضتب ٌ حطی  پٕر آریب
o در ٌ ًت َبظى يمذيّ ثب اٴضتُگم. ش اثر آزادی در ٴ زَذا  حک
o يمذيبتی اصٕل ّ رجًّ ثب فهطف  افكبری ٓجبَگیر فمیذ رفیك ت
o گٕركی يبكطیى َٕغتّ ادثیبت ْذف 
o ٌ ْكبر ْب ًْطبیّ ريب ًذ فمیذ رفیك غب ًٕد اح  يح
o 01 اثر نرزاَذ را دَیب كّ رٴزی ٌ رجًّ ثب ریذ جب َع ثٓراو ٴ َبيٕر رحیى ت  دا
o فمیذ اضتبد از اثری يٕضیمی يُػبء ٍ ٌ ايیرحطی  پٕر آریب
o ثّ ايپریبنیطى ّ ٍ ی يثبث ّ ثالتری  داری ضريبیّ يرحه
o از اثری يرتذ کبئٕتطکی ٴ پرٴنتری َمالة ٍ ّ ثب نُی ً ًذ ترج ٌ يح ْريسا  پٕر
o يترلی جُجع ٴ نُیُیطى ٌ ٕاَب ٌ اَتػبرات ضری از ج ٌ ضبزيب ٌ ی تٕدِ جٕاَب  ایرا
o رجًّ ثب پهخبَف از اثری ٌ ت  کیبَٕری فمیذ رفیك درخػب
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o در آيریکب طهجی تٕضعّ تبریخ ٌ  ایرا
o ُع ْجر ٴة ضبو از اثری - ْب ضٕضیبنیطت ثّ ٴاک ًَٕیطت حسة ر  آيریکب ک
o «ِيجبرز ،َّ ٓريَبب ٍ «تهخ غکطت ل ً ٓ  آزاد اثر ث
o ْى رٴير ْجذ رجًّ ثب يبرکص کبرل از اثری ث ًذ ٓغیذ رفیك ت ٌ يح ْريسا  پٕر
o ٕيّ پیکبر ْبی درش ٌ رفیك از ای يُظ  طجری احطب
o ًَٕیطتی ٴ كبرگری جٓبَی جُجع تبریخ از صفحبتی  جٕاَػیر غٓیذ رفیك اثر ك
o ة تبریخ ٌ در احسا  ایرا
o خٕد از اَتمبد ٴ اَتمبد 
o ًّکبرگری جُجع تبریخ ی ثبرِ در ای غ ٌ  ایرا
o يبرکطیطى تبریخی تكبيم خصٕصیبت از ثرخی ثبرح در 
o َگبری تبریخ ّ  فهطف
o تٕدِ حسة ٌ  يصذق دکتر ٴ ایرا
o ِطجمبتی يجبرز 

___________________ 
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 ّ ٌ طجري»كتبثخبَ ٌ احطب ٍ دٴضتذارا َجً  «ا

http://tabari.blogsky.com 

 طبری: احسان آثار
ٍ ضطح · رٴزی ّ اي  فهطف
· ّ  غبِ غغبل ی لص
 تبریخ از ْبیی جطتبر ·
 ضًیٕتیک ثبرِ در ·
· ّ  پُجبث
 يبالت ُيتخت ·
م يُطك ثبرِ در ·  عً
ٴ ضفر ·  جبد
 يبالت گسیذِ ·
ّ ثب ·  پبییس ْبی پچپچ
 ْٕرضتیک ·
 ضیجرَتیک درثبرِ ·
· ّ  غُبضی جبيع
 ثیذاری یک تبریخ ·
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 گئٕيبت ·
· ّ  ايیذ ٴ غکُج
· ّ ْ ٍ د  َخطتی
 ٓچبرو فْربد ·
· ٌ ٌ ٴ داضتب  َگبری داضتب
ٌ یک چٓرِ · مالثی اَطب  َا
ٌ از ·  انًبٓضب ٴ ریٓگب يیب
 پیکبر ْبی درش ·
ٍ ضیر ·  غعٕر ٴ يبدِ تـکٕی
َذِ · ّ چٓرِ ٴ ضتى را  خبَ

 ايپریبنیطى اجًتبعی پبیگبِ ضٕو َیرٴی·
ْی · ٌ از را  غت دیبر ثّ ثیرٴ
ع · م ٴ زای مالثی تئٕری تکبي  َا
ٌ ثّ نُیُیطى يبرکطیطى ·  (يجبرزِ انفجبی) ضبدِ زثب
ظ · ّ آيٕز ًی فهطف ظ ثُیبد) عه مالثی آيٕز  (َا
 دیبنکتیک اصٕل ٴ ضیطتًٓب تئٕری ·
ع ٴ ضُتی َظبو فرٴپبغی · ّ زای  داری ضريبی
ُگ از يطبئهی · ْ ٌ ٴ ُْر ٴ فر  زثب
ّ ثــرخــی ·  دیبنکتیک درثبرِ ْب اَـذیـػــ
خـٕرد ٴ ضیـطـتى ·  ضیطتًی ثــر
· ّ ٌ جبيـعـ ٌ در ایـرا   غبِ رضب دٴرا
ٌ درثبرِ ْب ثررضی ثرخی · ع ٴ ْب ثیُی ٓجب ٌ در اجًتبعی ْبی جُج  ایرا

 

 : ىا سخنرانی

 تیک دیبنک ·
 ضُذز ثبثی ·
 آثبد َبکجب ·
 کبفکب ·
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دارد بخش اعظم  در نظر« به سوي آينذه»خانه  كتاب

ه عهاي راهنماي مطال هايي منذرج در كتاب كتاب

از انتشارات سازمان « چگونه مطالعه كنيم؟»موسوم به 

ها آغاز  با كذام كتاب»و  حسب توده ايرانجوانان 

آموزان ايران را در  از انتشارات كانون دانش« كنيم؟

 دسترس عالقمنذان قرار دهذ. ما را ياري كنيذ!
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...(تختزربنشانيمكارودانشرابه)...

 

ثٝ سٛي »خب٘ٝ  ٞبي وتبة ا٘تطبر ايٗ سري از وتبة
اِٛلٛع در  افتخبر لرار ٌرفتٗ لريت ثٝ« آيٙذٜ

آغبز پيىبر حسة طراز ي ٞفتبدٔيٗ سبٍِرد  آستب٘ٝ
در راٜ تحمك حمٛق  ،حسة تٛدٜ ايراٖٞب: ٘ٛيٗ تٛدٜ

 ٚ ٟٗئ يوبرٌراٖ ٚ زحٕتىطبٖ، در راٜ ثٟرٚز
، تمذيٓ  ياستمالَ ٚ عذاِت اجتٕبع ،ياستمرار آزاد
  ٌردد. عاللٕٙذاٖ ٔي

 ،«ثٝ سٛي آيٙذٜ»وتبثخب٘ٝ  

  )ٞٛادار حسة تٛدٜ ايراٖ(         
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